Ing.N.J.A.vanderVelden

Publicatie4.141

POTENTIËLE PENETRATIEGRADEN
ENERGIEBESPARENDE OPTIES INDE
GLASTUINBOUW
Eenproevevantoepassing van het energiemodel

Juli 1996

<^lEin m ' % siGN: L a < b - ' '
2
Kj
« EX. NOj (S.
«

IIBU01HEEK

#

*!rmtf^

Landbouw-EconomischInstituut(LEI-DLO)
Afdeling Tuinbouw

3S3^

MLVt

w /

REFERAAT
POTENTIËLEPENETRATIEGRADEN ENERGIEBESPARENDEOPTIESIN DE
GLASTUINBOUW; EENPROEVEVANTOEPASSINGVAN HETENERGIEMODEL
Velden,N.J.A.vander
Den Haag,landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO),1996
Publicatie4.141
ISBN90-5242-358-X
79p.,tab.,fig.,bijl., Englishsummary
Energiebesparing enverbetering van de energie-efficiëntie in de glastuinbouw
is mogelijk door het gebruik van energiebesparende opties. Een aantal opties
wordt op een belangrijk deelvande bedrijven aangewend enandere op beperkte
schaal.
In dit onderzoek is op basis van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO een
model ontwikkeld waarmee de technische en economische mogelijkheden in de
sector zijn onderzocht. Voor de meesteopties zijn er grote technische mogelijkheden; echter, de bedrijfseconomische mogelijkheden zijn minder groot en beperken
zich bij de huidige prijsverhoudingen, technische prestaties van de opties en bedrijfsomstandigheden tot de optie warmtelevering, warmteopslag en de condensor. Hiermee kan in de sector 14%op het primair brandstofverbruik perjaar worden bespaard eniseeninvestering door detuindersvan 182miljoen gulden nodig.
Voor de opties energiescherm, alternatief kasdek,warmtepomp en w/k-installaties
met of zonder levering elektriciteit aan het openbare net zijn er in genoemdesituatie geenbedrijfseconomische mogelijkheden.
Belangrijke toekomstige invloedsfactoren op dit resultaat zijn de technische
prestaties van warmteopslag en het energiescherm, de warmtedekkingsgraad en
de prijs van warmtelevering door derden en de prijs van elektriciteit bij levering
aan het openbare net. Dehoogtevandegasprijseneensubsidieop de benodigde
investeringen hebbeneenbeperkte invloed.
Energie/Glastuinbouw/Energiebesparing/Milieu/Energie-efficiëntie/Toekomst/
Simulatiemodel/Meerjarenafspraak/Nederland
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WOORDVOORAF

Door de glastuinbouw wordt relatief veel energie gebruikt. DeNederlandseglastuinbouw,vertegenwoordigd door het Landbouwschap,endeNederlandseoverheid hebben begin 1993eenmeerjarenafspraak gemaakt met
alsdoelstellingeenverbeteringvandeenergie-efficiëntie met50%indeperiode1980-2000.Deenergie-efficiëntiekanwordenverbeterddoorenergiebesparing.
Energiebesparingkanwordengerealiseerddoorhetgebruikvanenergiebesparende opties. Eriseengroot aantaloptiestechnisch mogelijk;eendeel
vandeoptieskanophetzelfde bedrijf gezamenlijk wordentoegepast eneen
deelsluitelkaar uit.Bijdebeslissingtot hetaanwendenvandeoptiesspeelt
het bedrijfseconomisch voordeeleenbelangrijkerol.
Terbepalingvanzoweldetechnische alsdebedrijfseconomische mogelijkheden van de opties in de sector iseen simulatiemodel ontwikkeld. Het
voorlichtend ondersteunend systeem "Energie-lnvesteringsselectiemodel"
(Isem)ishiervoor alsbouwsteengebruikt.HetBedrijven-lnformatienetvanLEIDLOwordt alsbasisgebruikt. Hetmodelmoet leidentot eenoperationeelsysteemwaarmeewijzigingeninuitgangspunten,beleidseffecten,enzovoortkunnenwordendoorgerekend.Inoverlegmetdebegeleidingscommissie zijn uitgangspunten opgesteldvooreeneersteproevevantoepassingvanhetmodel.
Hetonderzoek isuitgevoerd inopdrachtvande Nederlandse Ondernemingvoor EnergieenMilieu(Novem).Indebegeleidingscommissie haddenzittingC.H.M.G.Custers(Novem),J.P.vanNieuwkerk(Landbouwschap),J.Mulder
(NTS), J.C.J. Ammerlaan(PBG),R.Verhoeven(IKC)enA.P. Verhaegh(LEI-DLO).
Delaatstgenoemde persoon heeftook eenbijdrage geleverdaanhetonderzoek.

directeur.

DenHaag,juli 1996

A.C.Zachariasse

SAMENVATTING

Inleiding
Deenergie-efficiëntie in de glastuinbouw kanworden verbeterd door
gebruik vanenergiebesparende opties.Debeslissingtot hetaanwenden van
optieswordt genomendoor individueletuinders.Hierbijspeelt naasthetgedragendefinancieringsmogelijkheden vandeafzonderlijkeondernemers,het
bedrijfseconomischvoordeeleenbelangrijkerol.Doortechnische beperkingen
kunnennietalleoptiesopallebedrijvenwordentoegepast.Indiendetechnischemogelijkhedenerzijn,zaleentuinder pasovergaantot hetgebruik van
energiebesparendeopties indiendit bedrijfseconomisch voordelen biedt. Bij
debeoordelingvanhetbedrijfseconomisch voordeelvandeoptieszijn zowel
deafzonderlijke optiesalsdemogelijkecombinatiesvanbelang.
Debedrijfsomstandigheden hebbengrote invloedopdetechnischemogelijkhedentot aanwendingvanenopdetechnischeprestatiesvandeopties,
petechnischeprestatieszijnvangroteinvloedophetbedrijfseconomischvoordeel.Indeglastuinbouw bestaangroteverschillentussendebedrijven.Naast
de bedrijfsomstandigheden zijnook deinvesteringenenaanvullende kosten
vandeopties,degeldopbrengstenvandebedrijvenendeenergieprijzen van
invloed.Bovendienkunnendezeaspectenindetoekomstwijzigen.Het inbeschouwingnemenvanaldezeaspectenendesamenhangmethet bedrijfseconomischvoordeel brengteenmodelmatige benadering metzichmee.
Doelstelling
Dedoelstellingvanditonderzoek isteneerstedeontwikkeling vaneen
simulatiemodelwaarmeedetechnischeenbedrijfseconomische mogelijkheden
vanenergiebesparende optiesenbijbehorende energiebesparing eninvestejringen indebestaandeglastuinbouw kunnenwordendoorgerekend.
Detweededoelstelling ismet behulpvandit model inzichtte krijgen in
ide technische en bedrijfseconomische mogelijkheden van deze opties in de
glastuinbouw.
Energiemodel
HetmodelisontwikkeldopbasisvanhetBedrijven-lnformatienetvanLEIDLO.HetBedrijven-lnformatienet omvateengroep bedrijvendie representatief isvoordegespecialiseerde productieglastuinbouw. Deopties condensor,
energiescherm,alternatief kasdek,warmteopslag,w/k metenzonder levering
elektriciteit,warmtepomp enwarmtevanderdenwordeninbeschouwingge-

nomen. Het modelgaat uit vande huidige bedrijfssituaties inhet BedrijvenInformatienet.
Door hetmodelwordtteneerstedehuidige penetratiegraad per optie
indesectorbepaald.Tentweedewordtop basisvantechnische voorwaarden
peroptiedetechnischmaximalepenetratiegraadperoptiebepaald.Tenderde
wordt per bedrijf vandeafzonderlijke optiesencombinaties vanopties die
technisch mogelijk zijn de netto contante waarde bepaald.Het modelselecteertvervolgensdeoptieofcombinatievanoptiesmetdehoogste netto contantewaardeperbedrijf.Ditwordtgezienalshetbedrijfseconomisch optimum
per bedrijf. Daarna worden deze resultaten per bedrijf geaggregeerd naar
sectorniveau.Dit resulteert inde potentiële penetratiegraad per optie in de
sector.Opbasishiervanwordt depotentiëleenergiebesparingendebenodigde investering indesectorbepaald.
Dehuidigepenetratiegraadkantoenementot depotentiële penetratiegraad door het gevenvanvoorlichting over opties met bedrijfseconomische
mogelijkhedenenhetoplossenvanbestuurlijkeenorganisatorische problemen
vandeoptiewarmtelevering.Depotentiëlepenetratiegraadkantoenementot
hettechnischmaximumdoorverbeteringen bijdeoptiesenveranderingen in
de bedrijfssituaties.
Toepassing
Voor hetverkrijgenvaninzicht indetechnischeen bedrijfseconomische
mogelijkhedenvandeoptiesiseeneersteproevevantoepassingvanhetmodeluitgevoerd.Hierbijisinzichtindetechnischeprestatiesvandeafzonderlijke
optieseninderelatiemetdeafzonderlijke bedrijfssituatiesvangrootbelang.
Demodelberekeningenzijnalseersteuitgevoerdvoordeuitgangssituatie.De
uitgangssituatieisgebaseerdopdehuidigebedrijfssituaties,dehuidigetechnischeprestatiesvandeopties indepraktijk endehuidige prijsverhoudingen.
Alsbasisjaar isgekozenvoor 1992;dit ishetjaarwaarin deactiviteitenvande
Meerjarenafspraak zijngestart.Voor eenaantalvariabelenzoalsenergieprijzen,aanvullendejaarkostenvandeoptiesengeldopbrengstvande bedrijven
iseenpadvoordetoekomstverondersteld.Hierbijwordt evenalsbijdebepaling van de netto contante waarde een periodevan 10jaar in beschouwing
genomen. Naastde uitgangssituatie zijn ervarianten in beschouwing genomen.
Huidige penetratiegraad
Deoptiescondensorenenergieschermwordenreedsinbelangrijke mate
toegepast;hetenergieschermop34%endecondensorop57%vandebedrijven.Van de opties alternatief kasdek,warmteopslag,w/k-installatie zonder
leveringelektriciteitenwarmteleveringdoorderden isdehuidige penetratiegraad minder dan 10%.Dewarmtepomp endew/k-installatiemetvolledige
levering elektriciteit worden in de praktijk incidenteel toegepast en in het
Bedrijven-lnformatienetkomendezeinhetgeheel nietvoor.

Technische mogelijkheden
Zonderrekeningtehoudenmeteconomischeaspectenblijktdaterinde
glastuinbouwbijdehuidige bedrijfssituaties grotetechnische mogelijkheden
bestaanvooreenhogerepenetratiegraadvanenergiebesparendeopties.Voor
warmte/kracht met teruglevering elektriciteit (+78% van de bedrijven), de
warmtepomp (+78%)endecondensor (+61%, inclusiefvervanging dooreen
cdmbicondensor(+32%))zijndetechnische mogelijkheden hetgrootst.Voor
w/kzonder leveringelektriciteit (+2%)zijnerbijna geentechnische mogelijkheden en voor het energiescherm (+11%) isdit beperkt. Alternatief kasdek
(+26%),warmteopslag(+32%)enwarmteleveringdoorderden(+29%)nemen
eentussenpositiein.
Bedrijfseconomische mogelijkheden
Bijdehuidigeprijsverhoudingen,technische prestatiesvandeoptiesen
bedrijfssituaties(uitgangssituatie) zijndebedrijfseconomische mogelijkheden
duidelijk mindergrootdandetechnischemogelijkheden.Debedrijfseconomische mogelijkheden zijn het grootst voor warmtelevering door derden,gevolgddoorwarmteopslag encondensor.Voor hetenergiescherm,alternatief
kasdek,warmte/kracht met of zonder levering elektriciteit en warmtepomp
zijnergeenbedrijfseconomische mogelijkheden inde uitgangssituatie.
Op12%vandebedrijvenishetbedrijfseconomischinteressanteenenkelvoudige of een combicondensor in gebruik te nemen.Vervanging van een
enkelvoudigecondensordooreencombicondensor ismeestalniet interessant.
De potentiële penetratiegraad vanwarmteopslag ligt inde uitgangssituatie
16%endievanwarmtelevering 29%hoger dandehuidige penetratiegraad.
Potentiële energiebesparingeninvesteringen
Depotentiële energiebesparing behorende bij de bedrijfseconomische
mogelijkheden bedraagt inde uitgangssituatie circa600miljoen m3a.e.per
jaar.Ditis14% vanhetprimairbrandstofverbruik indesectorenkomtgrotendeelsvoorrekeningvandeoptiewarmtelevering door derden.Debenodigde
investeringdoordetuinderskomt uitop 182miljoen guldenenkomtgrotendeelsvoor rekeningvanwarmteopslag.Debenodigde investering isexclusief
deinvestering inw/k-installaties door nutsbedrijvenvoor warmtelevering.
Varianten
Detechnische prestaties,prijsverhoudingen enbedrijfssituaties kunnen
indetoekomst wijzigen.Zoontstaanerbedrijfseconomische mogelijkheden
voor hetenergieschermindiendenegatieve invloedvanhet lichtverliesopde
geldopbrengstwordt gecompenseerddoor eenpositief klimaateffect. Debedrijfseconomische mogelijkhedenvanwarmteopslagzijnsterkafhankelijk van
deterealiserengasbesparing.Eenhogeredekkingsgraaddoorwarmtelevering
heeft grote invloedopdepotentiële energiebesparing indesector.Verbete-

ringen indetechnische prestatiesvanhetalternatief kasdekresulterenniet in
bedrijfseconomische mogelijkhedenvandezeoptie.
Decombinatievancompensatievanhet lichtverlies bij het scherm,een
hogeregasbesparing metwarmteopslag eneen 10procentpunt hogere dekkingvanwarmtelevering leidttot eenpotentiële energiebesparingvancirca
800miljoen m3a.e.perjaar,ofwel 19%vanhetprimair brandstofverbruik in
desector.Ditiscircaeenderdehogerdanindeuitgangssituatie.Debenodigde
investeringdoordetuindersbedraagtdan267miljoenguldenenis85miljoen
hoger dan inde uitgangssituatie.
Eensterker stijgende gasprijstot 40centper m3in2002heeft beperkte
invloedopdepotentiëlepenetratiegradenendebijbehorende energiebesparing. Dit geldt ook bij beteretechnische prestatiesvande opties. Eenlagere
kortingopdewarmteprijsvanwarmtevanderden heeft grote invloedopde
potentiële penetratiegraadvandezeoptie.
Grotebedrijfseconomische mogelijkhedenvoorw/k-installatiesvantuindersmetleveringvanelektriciteitontstaandooreenhogereprijsvoor levering
vanelektriciteitaanhetopenbarenet.Dezeoptieverdringtdanopeen groot
deelvandebedrijvendeoptiewarmtelevering.Deenergiebesparing isindeze
situatieongeveergelijk aandeuitgangssituatie;ermoetenechter aanzienlijke
investeringendoordetuinbouw wordengedaan inw/k-installaties.Debenodigde investering neemt hierdoor toetot ruim 1 miljardgulden.
Eeninvesteringssubsidievan20%heeft alleeneenbeperkt effect op de
potentiële penetratiegraadvandecondensorenwarmteopslag.
Modelontwikkeling
Hetprojectheeftgeleidtoteensimulatiemodelwaarmeeopbevredigendewijzemodelberekeningen kunnenwordengemaaktterbeoordelingvande
technischeeneconomischemogelijkhedenvanenergiebesparendeoptiesinde
glastuinbouw. Eenbeperkingvanhetmodelisechter hetaantaloptiesen het
aantaltypenperoptiedat inbeschouwingkanwordengenomen.Het model
kanvervolmaaktwordendoor hetvoorgaandeendedynamiek opdebedrijveninte bouwen.
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SUMMARY

introduction
Theenergyefficiency inthe Dutchgreenhouseindustrycanbe improved
by energy savingoptions.Thedecisionto invest inanoption ismade bythe
individualgrower.Besidesthebehaviourandfinancialpossibilitiesofthegrowers,theeconomicpossibilitiesoftheoptionsareveryimportant.Notalloptions
can be usedon all holdings becauseof technical limitations. Inthe situation
without technical limitations nooption will be usedwithout farm economic
advantagetothegrower.Todeterminetheeconomicadvantagethe separate
optionsaswellascombinationsof optionsare important.
The circumstances at the holdings arevery important for the technical
possibilities andthetechnical performances ofthe options.Technical performancesareveryimportantfortheeconomicadvantage.Thegreenhouseindustry contains many different holdings. Besidescircumstances at the holdings,
investments,costs,turnoversoftheholdingsandenergy pricesare important.
Alltheseaspectscanchangeinfuture.Totake alltheseaspectsinto considerationasimulation model isrequired.
Purpose
Thepurposeofthisresearchisfirstthedevelopmentofamodelof which
thetechnicalandeconomicalpossibilitiesofenergysavingoptions,the energy
savingsandinvestmentsintheexistinggreenhouse industrycanbecalculated.
Thesecondpurposeisto investigatethetechnicalendeconomical possibilities
ofthe optionswiththe helpofthemodel.
Model
The model has been developed based on the FarmAccountancy Data
Network(FADN)oftheAgriculturalEconomicsResearchInstitute(LEI-DLO).The
FADNcontains a representative group of holdings of the specializedgreenhouse industry.The options condenser, energy screen,double glazing, heat
storage,regenerationwithandwithoutdeliveringelectricitytothepublicgrid,
heat pump,and heatdelivery aretaken into account.Themodel starts from
the principleof the existingcircumstancesatthe holdings intheFADN.
Firstthe modelcalculatespresentpenetration ratesofthe options inthe
sector.Thisistheshareoftheholdingswhichalreadyuseacertainoption.The
secondoutputofthemodelarethetechnicalmaximumpenetrationrates.This
isthe shareofthe holdingswhichareableto useanoptionfrom atechnical
pointofview.Toenablethis,technicalconditionshavebeendefinedfor using
11

thedifferentoptionsattheholdings.Thirdly,themodeldeterminesthepotential penetrationrates.Thisistheshareoftheholdingswhichcanuseanoption
bothtechnicallyandeconomically.Forthisthemodelcalculatesthenetpresent
value of alltechnically possibleoptions andcombinations of options for the
individual holdings inthe FADN. Theoption or combination of options with
the highest positive net present value isthe potential choiceof the grower.
Theseareaggregatedto sector levelandresult inpotential penetration rates
of the options inthe sector.Subsequently,the potential energy savings and
investments inthesectorarecalculated.
Thepresentpenetration ratescanincreasetothepotential penetration
rates by advising growers about options with economic possibilities and by
solvingadministrativeandorganizationalproblemsoftheoptionheatdelivery.
Thepotentialpenetration ratescanincreaseto thetechnical maximumpenetration ratesbyimprovements ofthe optionsandchangingsatthe holdings.
Application
To obtain insight into the technical andeconomical possibilities of the
optionsthemodelisused.Thisrequiresinsightintothetechnical performances
oftheseparateoptionsinrelationtothecircumstancesatthe holdings.Calculations with the model arefirst carried out for the basicsituation.Thebasic
situation isbased onthe present circumstances at the holdings,the present
technicalperformancesoftheoptions inpracticeandthe presentpriceratios.
Thebasicyearis1992.Thisistheyeartheactivitiesoftheagreement between
the government andthe growersabout improving energyefficiencystarted.
Foranumber of starting pointssuchasenergy prices,additional costsof the
optionsandturnoversoftheholdingsascenarioforthefuture issupposed. For
thisandthecalculationsofthenetpresentvalueaperiodoftenyearsistaken
into account.Thisall appliesto abasicsituation.Besidesthe basicsituation,
variantsaretakeninto account.
Presentpenetration rates
Theoptionscondenserandenergyscreenarealreadyusedat34and57%
ofthe holdings.Thepresent penetrations rateofthe optionsdoubleglazing,
heatstorage,cogenerationwithoutdeliveryelectricityandheatdelivery is less
than 10%.Theheatpumpandcogenerationwithdeliveryof allthe electricity
tothepublicgridareusedincidentallyinpracticeandintheFADNtheyarenot
usedatall.
Technicalpossibilities
Whentheeconomicaspectsarenottakenintoaccountthere areconsiderabletechnicalpossibilitiesfor higher penetration ratesof energysavingoptions.Thetechnicalpossibilitiesarehighestforcogenerationwithdeliveryelectricity (+78%ofthe holdings),heat pump (+78%)andcondenser (+61%),includingreplacementbyadoublecondenser(+32%).Therearehardlytechnical
12

possibilitiesfor cogeneration without delivery of electricity (+2%),andthe possibilitiesfor energy screens(+11%) aresmall.Double glazing (+26%),heat storage (+32%) and heat delivery are in between.
j

Farm economical possibilities
i
Inthe situation w i t h present price ratios,technical performances of the
options and circumstancesat the holdings (basicsituation) the farm economic
possibilities are clearly lessthan the technical ones.Thefarm economical possibilities are largest for heat delivery followed by heat storage and condenser.
Energyscreens,double glazing, cogeneration with and without delivery electricity and heat pump have no farm economical possibilities in the basic situation.
To invest in asingle or adouble condenser isinteresting for 12% of the
holdings. Replacement of asingle condenser by adouble condenser is mostly
not interesting.Inbasicsituationthe potential penetration rateof heat storage
is 16% and of heat delivery is29% higher than the present penetration rate.
Potential energy savings and investments
The potential energy savings belonging to the economic possibilities
amount to about 600 million m 3of natural gas equivalent (n.g.e.) per year in
the basic situation. This is 14% of the primary energy use of the greenhouse
industry and ismainly accounted for by heat delivery. The investments by the
growers amount to 182million Dutch guilders and ismainly accounted for by
heat storage.The investmentsareexcludingthe investments inthe option heat
delivery by the public utility company.
Variants
Technical performances, price ratios, and circumstances at the holdings
canchange infuture. Farmeconomic possibilitiesariseif the negative influence
of light lossonthe turnover of the holdings iscompensated byapositive effect
of the climate inthe glasshouse.The farm economic possibilities of heat storage depend verystrongly onthe energy savings.A higher coverage of the heat
demand by heat delivery has considerable influence on the potential energy
saving inthe sector. Improvements of technical performances of double glazing
do not result in farm economical possibilities of this option.
The combination of compensation of light loss of the screen, a higher
energy saving of heat storage and a 10percentage points higher coverage by
heat delivery leadsto a potential energy saving of about 800 million m 3 n.g.e.
per year and 19% of the primary energy use of the sector. This isabout one
third higher than in the basic situation. The investments by the growers
amounts to 267 million guilders and is85 million higher than in basic situation.
A larger increase of the gas price of up to 40 cents per m 3 in 2002 hasa
limited influence onthe potential penetration rates and potential energy savings.This isalsotrue inthe situation with better technical performances of the
13

opties. In overleg met de begeleidingscommissie zijn hiervoor uitgangspunten
die horen bij deverschillende optiesvastgesteld voor de uitgangssituatie. Vervolgens zijn ook varianten hierop in beschouwing genomen. Hiermee is een
eerste proeve van toepassing van dit model uitgevoerd. Meer diepgang en
volledigheid kan gerealiseerdworden alsdoor de proevevantoepassing ervaring met het model isopgedaan.
Afbakening
Voor het realiseren van een hogere penetratiegraad van de energiebesparende opties zijn naast de bedrijfseconomische mogelijkheden, het gedrag
vande individueletuinders endefinancieringsmogelijkhedenvande bedrijven
van belang.Inditonderzoekwordt primair naar de bedrijfseconomische mogelijkheden gekeken; het gedrag en het financieringsaspect worden buiten beschouwing gelaten.
De omstandigheden per bedrijf zijnvan invloed op detechnische prestatiesvan de opties en daarmee op de bedrijfseconomische mogelijkheden van
de opties. De bedrijfsomstandigheden kunnen in de toekomst wijzigen. Van
belang is om eerst inzicht te hebben in de mogelijkheden bij de huidige bedrijfsomstandigheden. Indit onderzoekwordt daarom uitgegaanvandehuidige bedrijfsomstandigheden; het onderzoek heeft dus geen betrekking op
nieuwbouw en veranderingen op de bedrijven zoals teeltaanpassingen, omvang, enzovoort. In de toekomst zou dit opgenomen kunnen worden in het
model.
Opbouw rapport
Deze rapportage isprimair gericht op het onderzoek dat met het simulatiemodel isuitgevoerd. In hoofdstuk 2worden naast de methode van onderzoek, de belangrijkste aspecten van het simulatiemodel behandeld. In hoofdstuk 3 komen de uitgangspunten in de uitgangssituatie aan de orde en in
hoofdstuk 4 de resultaten. In hoofdstuk 5worden de uitgangspunten en de
resultaten van devarianten behandeld.Tot slot komen in hoofdstuk 6de conclusies en aanbevelingen aan bod.
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2. METHODE

2.1

Inleiding

Voor dit onderzoek iseensimulatiemodel ontwikkeld. Het model isgebaseerd ophetBedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Het model,de benodigde
input en deoutput zijn schematisch weergegeven infiguur2.1.
Door het modelworden drietypen penetratiegraden bepaald.Ten eerste
wordt de huidige penetratiegraad van deopties inde sector berekend. Dit is
het aandeel van debedrijven dat een bepaalde optie ingebruik heeft.
Niet alle opties kunnen worden aangewend op alle bedrijven.De tweede
output van het model ishet aandeelvande bedrijven waar een optie technisch
kan worden aangewend;ditwordt het technisch maximum genoemd. Omdit
te bepalen zijn peroptie technische voorwaarden voor debedrijven gedefinieerd.
Ten derde bepaalt hetmodel depotentiële penetratiegraad. Ditis het
aandeel van debedrijven waar een optie zowel technisch alsbedrijfseconomisch kanworden aangewend. Hiervoor wordt voor alle bedrijven inhet
Bedrijven-lnformatienet de bedrijfseconomisch optimale optie of combinatie
van opties geselecteerd.Tot slot wordt de potentiële energiebesparing en de
benodigde investering indesector behorende bijdepotentiële penetratiegraad bepaald.
Voor zowel dehuidige penetratiegraad, het technisch maximum alsde
potentiële penetratiegraad wordt door het model informatie gebruikt vande
individuele bedrijven inhetBedrijven-lnformatienet. Daarnaast is informatie
nodig over de uitgangspunten per optie perbedrijf en over de prijzen en de
prijspaden inde toekomst.

BedrijvenHuidige
penetratiegraden

lnformatienet
LEI-DLO

i
Uitgangspunten
en voorwaarden

Technisch

Isem

maximum

per optie

Potentiële
energiebesparing

model
Prijzenen
prijspaden

-*

Potentiële
penetratiegraad
Benodigde
investering

Figuur2.7Schematische weergavevanhet simulatiemodel
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In hetvervolgvandit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de afzonderlijke onderdelen en de keuze van opties.

2.2

Bedrijven-lnformatienet

LEI-DLOheeft onder meer alstaakjaarlijksverslag uit te brengen van het
niveauendeontwikkeling vanhet bedrijfsresultaat (rentabiliteit), het inkomen
en de financiële positie van de agrarische sectoren. Hiervoor ishet Bedrijvenlnformatienet opgezet. Het Bedrijven-lnformatienet wordt gekenmerkt door
werkelijke financiële en technische gegevens van de deelnemende bedrijven.
De gegevens worden verzameld vanaf facturen en door waarnemingen op de
bedrijven.
In het kader van de monitoring van de Meerjarenafspraak Energie
(MJA-E)wordt per bedrijf in het Bedrijven-lnformatienet voor de glastuinbouw
een groot aantal extra gegevens over het energiegebruik en de energiebesparende opties verzameld en geanalyseerd (Van der Velden et al., 1995). De bedrijfsgegevens dienen als input voor het simulatiemodel.
Het Bedrijven-lnformatienet voor de glastuinbouw bestaat uit een groep
van circa 230 bedrijven en isrepresentatief voor de gespecialiseerde productieglastuinbouw. leder bedrijf in het Bedrijven-lnformatienet heeft een wegingsfactor. Dewegingsfactor ishet aantal bedrijven dat wordt vertegenwoordigd
in de populatie. Door aggregatie van de informatie per bedrijf op basisvan de
wegingsfactoren ontstaan resultaten die betrekking hebben op de gehele populatie.
Het Bedrijven-lnformatienet en de resultaten van het simulatiemodel
hebben betrekking op degespecialiseerde productieglastuinbouw. Degespecialiseerde productieglastuinbouw omvat in 1992 circa 86% van het areaal productieglastuinbouw. Het aandeel in het totaal energiegebruik van de totale
productieglastuinbouw bedraagt circa94%.Deoverige 14%van het productieareaal bevatvooral kleineen niet-gespecialiseerdebedrijven.De productieglastuinbouw omvat alle glasareaal in Nederland exclusief de opkweek. Dit laatste
wordt gezien alstoelevering en betreft circa4 %van het totale glasareaal (Van
der Velden et al.,1995).

2.3

Isem

In het begin van de jaren negentig isdoor het Proefstation voor Tuinbouw onder Glasen LEI-DLOeenenergie-investeringsselectiemodel (Isem) ontwikkeld (Van der Velden et al., 1992;Stiekema, 1992). Met Isem kan voor een
individueel bedrijf een aantal belangrijke opties en combinaties van opties
bedrijfseconomisch worden doorgerekend. Het model selecteert vervolgens de
bedrijfseconomisch optimale optie of combinatie per bedrijf. Isem is gebruikt
als bouwsteen voor het simulatiemodel.
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Het gebruik van Isembrengt beperkingen met zichmee.Dit betreft vooral het aantal in beschouwing te nemen opties per bedrijf en de verschillende
typen per optie per bedrijf.

2.4 Energiebesparende opties
Het onderzoek beperkt zichevenals Isemtot de belangrijkste opties wat
betreft energiebesparing. Ditbetekent datopties met een beperkte energiebesparing per bedrijf zoals ketelisolatie en leidingisolatie niet in beschouwing
worden genomen. Per bedrijf worden de volgende opties in beschouwing genomen:
a.
rookgascondensor (co);
b.
energiescherm (es);
c.
alternatieve kasomhulling (ak);
d.
warmteopslagtank (wo);
e.
w/k-installatie zonder levering elektriciteit (wkzle) (installatie van tuinder
zonder levering elektriciteit aan het openbare net; eilandbedrijf);
f.
w/k-installatie met levering elektriciteit (wkmle) (installatie van tuinder
met levering elektriciteit aan openbare net);
g.
warmtelevering door derden (wl) (warmte uitw/k-installatiesvan nutsbedrijven of restwarmte uit elektriciteitscentrales);
h.
warmtepomp (wp).
Met een condensor, rookgasreiniging en een warmteopslagtank op de
w/k-installaties kan ook energie worden bespaard. Deze worden niet als een
zelfstandige optie in beschouwing genomen, maar worden gezien alseen verbetering van de w/k-installatie.
Voorwaarden opties
Het model neemt een optie niet in beschouwing alseen bedrijf niet aan
bepaalde voorwaarden voor de betreffende optie voldoet. Een optie wordt
bijvoorbeeld niet in beschouwing genomen alsdeze reeds wordt aangewend.
Andere voorbeelden zijn het niet kunnen aanwenden van een condensor of
een alternatieve warmtebron op een bedrijf waar geen buisverwarming wordt
gebruikt en het niet kunnen aanwenden vaneentweede alternatieve energiebron op een bedrijf waar reedseen alternatieve energiebron in gebruik is.Een
andere voorwaarde is dat de kassen op de bedrijven moeten worden verwarmd; anderskanerimmersgeenenergieworden bespaard.De voorwaarden
peroptie worden behandeld inhoofdstuk 3(uitgangspunten uitgangssituatie).
Combinaties van opties
Ook combinaties van opties worden in beschouwing genomen.Van belang isimmersteweten of bijvoorbeeld eenscherm incombinatie met warmtelevering door derden meer voordeel oplevert dan alleen een scherm of alleen
warmtelevering.
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Eenaantal combinaties van opties wordt niet in beschouwing genomen.
Dealternatieve energiebronnen (et/m h)brengen hoge investeringen met zich
mee waardoor deze inde praktijk inde basislastvan dewarmtebehoefte voorzien. Dit wil zeggen dat de alternatieve bron een beperkte capaciteit heeft
maar wel het eerst in werking treedt en het laatst uitgaat en dus zo lang mogelijk in gebruik is.Degasketel verzorgt de pieklast en de C0 2 -voorziening. De
hoogte van de investering in de alternatieve energiebron wordt hierdoor beperkt en toch kan een groot deel van de warmtebehoefte worden geleverd.
Het aandeel in detotale warmtebehoefte wordt de dekkingsgraad genoemd.
De basislast behoeft echter maar eenmaal geleverd te worden. Combinaties
van alternatieve energiebronnen zijn daarom niet relevant enworden daarom
niet in beschouwing genomen.
Combinaties van energiebesparende maatregelen (at/m d) en combinaties van een alternatieve bron en de besparende maatregelen zijn wel mogelijk. Het maximaal aantal optiesencombinaties vanopties per bedrijf bedraagt
79.

2.5 Bedrijfseconomische optimalisatie
Bij de bedrijfseconomische optimalisatie van de opties wordt per bedrijf
een afweging gemaakt van de te verwachten baten (bijvoorbeeld energiebesparing) en lasten (bijvoorbeeld brandstofverbruik alternatieve bron, elektriciteitsverbruik, onderhoud en invloed op de geldopbrengst van het gewas) in
relatie t o t het investeringsbedrag; dit alles per optie en per combinatie van
opties per bedrijf. Het kengetal waarmee in het model de bedrijfseconomische
optimalisatie per bedrijf plaatsvindt, isde netto contante waarde (new). Naast
de newzijn er andere selectiecriteria ter beoordeling van investeringsalternatieven:terugverdientijd,gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit en interne
rentevoet. Binnen de bedrijfseconomische literatuur wordt aangegeven dat de
interne rentevoet en de newde voorkeur verdienen boven de andere selectiecriteria.Verder wordt vaak een voorkeur uitgesproken ten gunste van de new.
Deterugverdientijd wordt vaak gebruikt als risicomaatstaf.
Bijde berekening van de newworden dejaarlijkste verwachten saldi van
baten en lasten vergelijkbaar gemaakt door deze contant te maken naar het
jaar van investeren.Contant maken wil zeggen terugrekenen met een disconteringsvoet naar de waarde van de saldi in het jaar waarin de investering
wordt gedaan. Dedisconteringsvoet ishierbij gelijk aan de marktrente (nominaal). Desomvan de contant gemaakte saldi minus het investeringsbedrag is
de new.
Indien de new positief is, betekent dit dat een optie of een combinatie
van opties rendabel is.Deoptie of combinatie van opties met de hoogste new
wordt beschouwd alsde beste optie voor het betreffende bedrijf.
Het voordeel van deze methode isdat een groot aantal opties en combinatiesvan optiesvergelijkbaar gemaakt kanworden en dat rekening kan worden gehouden met ontwikkelingen van bijvoorbeeld energieprijzen in de toekomst. Eenbeperking isdat de berekeningen per optie of combinatie van op20

ties plaatsvinden over een gelijke periode terwijl de economische levensduur
per optie verschillend kan zijn. Berekening van de annuïteit van de netto contante waarde kent dit nadeel niet. In dit onderzoek is deze methode echter
niet toepasbaar daar er combinaties van opties in beschouwing worden genomen die per optie een verschillende levensduur kunnen hebben.
Devraag kangesteldworden of tuinders bij een positieve netto contante
waarde een optie in gebruik nemen. Economische berekeningen zijn omgeven
met onzekerheden. Om deze onzekerheden te beperken,wordt zoveel mogelijk uitgegaan vantechnische prestaties van de opties gerealiseerd in de praktijk. Daarnaast zijn er onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen van
bijvoorbeeld de energieprijzen en ontwikkelingen op de bedrijven. De tuinder
zou hierdoor uit kunnen gaanvaneen hogere drempelwaarde dan een positieve netto contante waarde. In dit onderzoek wordt dit aspect verder buiten
beschouwing gelaten.Voor verdere uitlegvande rekenmethode wordt verwezen naar de beschrijving van Isem (Van der Velden et al., 1992).

2.6 Vernieuwde huidige penetratiegraad
De potentiële penetratiegraden worden afgezet tegen de huidige en
technisch maximale penetratiegraden. Ook de huidige en technisch maximale
penetratiegraden worden bepaald op basisvan het Bedrijven-lnformatienet.
Dit sluit aan bij de monitoring van de MJA-E (Van der Velden et al., 1995).
Van een aantal opties bestaan er meerdere typen. Bij de condensor en
het scherm neemt het model per bedrijf één van detypen in beschouwing. De
huidige penetratiegraad in het hier beschreven onderzoek isdaardoor lager
dan de penetratiegraad in de monitoring van de MJA-E,waar primair wordt
uitgegaan van alletypen gezamenlijk. Gesproken wordt daarom van de "vernieuwde huidige penetratiegraad".
Bij het bepalen van de vernieuwde huidige, technisch maximale en
potentiële penetratiegraden wordt uitgegaan van 1992als basisjaar. Dit is het
jaar waarin de activiteiten rondom de MJA-E zijn gestart.

2.7

Energiebesparing

De potentiële energiebesparing isde energiebesparing die gerealiseerd
wordt indien alle opties die bedrijfseconomisch interessant zijn ook daadwerkelijk in gebruik worden genomen. De potentiële energiebesparing wordt
bepaald en uitgedrukt in het primair brandstofverbruik vandesector. Dit stemt
overeen met de MJA-E.Deenergiebesparing behorende bij hettechnisch maximum kan niet worden bepaald; enkele opties sluiten elkaar immers uit.
In de glastuinbouw worden verschillende energiesoorten gebruikt (bijvoorbeeld aardgas,olie,elektriciteit enwarmte van derden).Voor het bepalen
van de energie-efficiëntie en de C02-emissie in de sector wordt het energiegebruik van de glastuinbouw uitgedrukt in het primair brandstofverbruik. Door
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hetsimulatiemodel wordt depotentiële energiebesparing eveneens uitgedrukt
in primair brandstofverbruik.
Het primair brandstofverbruik wordt bepaald door deverschillende energiesoorten om te rekenen naar de brandstof die nodig isvoor de productie
hiervan.Aardgas enolie zijn reedsuitgedrukt in primair brandstof. Elektriciteit
wordt omgerekend naar dehoeveelheid brandstof die nodig isvoor de productie hiervan in elektriciteitscentrales. Warmte van derden zoals restwarmte van
elektriciteitscentrales of w/k-installatiesvan nutsbedrijven wordt omgerekend
naar de extra hoeveelheid brandstof die hiervoor nodig is in elektriciteitscentrales of w/k-installaties. Het primair brandstofverbruik van de afzonderlijke
energiedragers bestaat voor een zeer groot deel uit aardgas. Het primair
brandstofverbruik wordt daaromomgerekend naaraardgasequivalenten (a.e.).
Voor verdere achtergrondinformatie over het primair brandstofverbruik wordt
verwezen naar Van der Velden et al.(1995).
Hettoekomstig energieverbruik indeglastuinbouw wordt naast energiebesparing ook bepaald door wijzigingen in de vraag naar energie. De vraag
naar energie wordt bepaald door de omvang van het areaal,teelt en klimaatmaatregelen (bijvoorbeeld teelttemperatuur, teeltduur, belichting en C0 2 -dosering in perioden zonder warmtevraag) en buitenomstandigheden (bijvoorbeeldtemperatuur enwind). Dezekunnen zowel een positieve alseen negatieve invloed hebben op de vraag naar energie. Bovendien moet de potentiële
energiebesparing nog gerealiseerd worden. Het toekomstig energiegebruik
kan daarom niet direct worden afgeleid vanuit het huidig gebruik en de potentiële energiebesparing van de opties.

2.8 Uitgangssituatie en varianten
De modelberekeningen voor de potentiële penetratiegraad worden als
eerste uitgevoerd voor de uitgangssituatie. In de uitgangssituatie is gekozen
voor uitgangspunten die overeenstemmen met de huidige situatie voor de
bedrijfsomstandigheden, technische prestaties en prijzen.Voor de energieprijzen en geldopbrengsten van de bedrijven is bovendien een pad voor de toekomst verondersteld. De resultaten van de modelberekeningen worden grotendeels bepaald door de uitgangspunten. De uitgangspunten in de uitgangssituatie worden daarom uitgebreid behandeld (hoofdstuk 3).
Om inzicht te krijgen in de gevolgen van wijzigende uitgangspunten
worden varianten in beschouwing genomen. Een variant ontstaat door een
wijziging van één of een aantal uitgangspunten. Dit zijn afwijkingen van wat
in de uitgangssituatie in eerste instantie wordt verwacht maar die in werkelijkheid ook voor zouden kunnen komen of eventueel zouden kunnen ontstaan.
Voorbeelden hiervan zijn gewijzigde technische prestaties van de opties, ontwikkeling van de gasprijs,subsidies,enzovoort. Voor verdere uitleg wordt verwezen naar de afzonderlijke varianten (hoofdstuk 5).
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3. UITGANGSPUNTEN UITGANGSSITUATIE

3.1

Inleiding

Voor de berekeningen met het simulatiemodel moet een groot aantal
uitgangspunten worden gekozen.Indit hoofdstuk worden de uitgangspunten
endeachtergronden hiervan behandeldvoor de uitgangssituatie. De varianten
komen in het volgende hoofdstuk aan bod.
De uitgangspunten zijn ingedeeld in 5groepen:
1.
algemene uitgangspunten;
2.
prijzen en prijspaden;
3.
uitgangspunten per bedrijf;
4.
uitgangspunten per optie per bedrijf; en
5.
verdeling besparing over alternatieve warmtebron en gasketel.

3.2 Algemene uitgangspunten
Basisjaar
Als basisjaar (paragraaf 2.6) isgekozen voor 1992. Ditjaar geldt als basis
voor:
de bedrijfssituatie van de afzonderlijke bedrijven;
de prijzen (investeringen, energie, onderhoud, enzovoort);
de veranderingen in prijzen (prijspaden) engeldopbrengsten van de bedrijven in de toekomst; en
de berekening van de contante waarde.
Tijdshorizon
Dit isde periode waarover de berekening van de nette contante waarde
plaatsvindt. Gekozen isvoor een periode van 10jaar. Voor de meeste in beschouwing genomen opties wordt vaak een bedrijfseconomische levensduur
van 10 jaar verondersteld; onderhoudscontracten van de opties lopen vaak
over 10jaar. Alternatieve kasomhulling en scherminstallaties kunnen wellicht
langer meegaan; dit isechter alleen het geval indien de kassen bijna nieuw
zijn. Bovendien isde contante waarde van de saldivan baten en lasten van de
laterejaren beperkt.
Rentevoet (nominaal)
Derentevoetwordt gebruikt omdecontante waardevande toekomstige
baten en lasten van de opties te berekenen. Hiervoor wordt de marktrente
(nominaal) gebruikt. Uitgegaan wordt van 7,6% (ER-scenario, zie paragraaf
3.3).
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3.3 Prijzen en prijspaden
De prijzen en prijspaden zijnvoor een belangrijk deel gebaseerd op scenario's van het CPBen het onderzoek "Landbouw 2015" van de IKC'sen LEIDLO (De Groot et al., 1994). Hierin worden drie scenario's onderscheiden:
1.
Balanced Growth (BG);
2.
Global Shift (GS);en
3.
European Renaissance (ER).
Voor achtergrondinformatie over deze scenario's wordt verwezen naar
De Jong et al. (1992) en De Groot et al. (1994). In bijlage 1wordt een aantal
uitgangspunten behorende bij deze scenario's vermeld. Dit betreft de inflatie,
de rente en de ontwikkeling van de gasprijs en de geldopbrengst van de bedrijven indetoekomst. Indeuitgangssituatie zijndealgemene uitgangspunten
grotendeels gebaseerd op het ER-scenario.
De energieprijzen zijn vermeld in tabel 3.1.Hierin is per energiesoort
vermeld: de prijs in 1992, de toename in dejaren tot 2002 en de prijs in 2002.
De prijsstijging van aardgas is 3,2% per jaar. Dit resulteert in een nominale
gasprijs van 30 cent per m3 in het jaar 2002.
Bijelektriciteit wordt onderscheid gemaakt naar elektriciteit voor belichting en elektriciteit voor overige doeleinden. Voor belichting wordt gebruik
gemaakt van het afschakelbare tarief. Deterugleververgoeding bestaat grotendeels uit het brandstofdeel in detariefstelling (paragraaf 3.5.6). Deprijsstijging elektriciteit bij levering aan het net isdaarom gelijk aan de prijsstijging
van aardgas. De brutokorting van warmtelevering is 10% op de onderste verbrandingswaarde (onderwaarde (o.w.))van aardgas.Deprijsstijging warmtelevering door derden isgelijk aan de prijsstijging van aardgas.
Naastde energieprijzen zijn er de volgende uitgangspunten betreffende
prijzen en prijspaden:
stijging geldopbrengst bedrijven:2,3% per m2 per jaar;
stijging aanvullende jaarkosten en onderhoud: 3,4% per jaar;
prijsstijging vermogensvergoeding elektriciteit: 0% per jaar en
prijsstijging vastrecht elektriciteit: 0% per jaar.

Tabel3.1 Prijzeneenprijspaden energiein deuitgangssituatie (ER-scenario)
Energiesoort
Aardgas (cent/m 3 )
Elektriciteit (cent/kWh)
- afname van het net
- belichting a)
- overig
- levering aan het net
Warmte (//GJ)

a) Afschakelbaar.
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Prijs 1992

Prijsstijging (%/jaar)

Prijs 2002

21,8

3,2

30,0

8,0
16,0
5,0
6,89

3,3
3,3
3,2
3,3

11,1
22,1
6,9
9,48

3.4 Uitgangspunten per bedrijf
Deuitgangspunten per bedrijf hebben betrekking op de bedrijfssituatie.
Deze uitgangspunten zijn per bedrijf beschikbaar in of kunnen worden afgeleid van bedrijfsgegevens in het Bedrijven-lnformatienet. Het betreft de volgende uitgangspunten:
bedrijfsomvang (m 2kas);
brandstofintensiteit (m3 a.e./m2.jaar);
Met de twee voorgaande variabelen berekent het model onder andere
de warmtevraag op het bedrijf. Hierdoor wordt bij de brandstofintensiteit alleen het energiegebruik voor het verwarmen van de kassen en de
C0 2 -voorzieninginbeschouwing genomen.Debrandstof gebruikt in w/kinstallaties van tuinders wordt gedeeltelijk hieraan toegerekend; een
deelvan de brandstof wordt immers gebruikt voor elektriciteitsproductie
endus nietvoor warmteproductie. Erwordt van uitgegaan dat de brandstof voor 42%wordt omgezet in warmte die wordt aangewend voor de
kasverwarming. Dit stemt overeen met de uitgangspunten van de optie
w/k-installatie zonder levering elektriciteit (paragraaf 3.5.5; thermisch
gebruiksrendement is52% en nuttig gebruik warmte 80%).
jaargebruiksrendement gasketel bij volledig gas. Dit is afhankelijk van
het gebruik vanen hettype condensor (tabel 3.2). Eendeelvan de bedrijven heeft meer dan 1 ketel; uitgegaan wordt van de eerste ketel (zie
uitgangspunten condensor, paragraaf 3.5.1);
marginale gasbesparing alternatieve warmtebron. Indien op een glastuinbouwbedrijf in de basislast van de warmtebehoefte wordt voorzien
en de ketel de pieklast verzorgt, dan wordt het gebruiksrendement van
de ketel lager (Nawrocki et al., 1991).Hierdoor iser meer aardgas nodig
voor de productie van een eenheid warmte met de gasketel en isde gasbesparing door de alternatieve warmtebron lager dan het aandeel van
de alternatieve warmtebron in de warmtebehoefte van het bedrijf
(warmtedekkingsgraad). Voor het bepalen van de brandstofbesparing
door de alternatieve warmtebronnen wordt uitgegaan van de marginale
besparing. Dit is de gasbesparing per geleverde GJ warmte door de
alternatieve bron en is afgeleid van twee onderzoeken in de praktijk

Tabel3.2 Jaargebruiksrendement en marginale aardgasbesparinggasketel, afhankelijk vanhetcondensortype
Condensortype
Geen
Enkelvoudige op retour
Enkelvoudige op apart net
Combicondensor

Gebruiksrendement
(% o.w.)
92,3
95,6
99,8
102,4

Marginale besparing
(m3/GJ)
33,1
32,0
30,6
29,7

Bron:Afgeleid van Nawrocki et al.(1991)enVanRijssel(1983).
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(Nawrocki et al., 1991 en Van Rijssel, 1983). De marginale besparing is
afhankelijk van het gebruik van en het type condensor (tabel 3.2). Door
het gebruik vaneencondensor wordt hetjaargebruiksrendement van de
gasketel beter en de besparing door de alternatieve warmtebron lager.
Ditgeldt sterkervoor decondensor met de hoogste besparing (combicondensor);
geldopbrengst (ƒ per m 2 kas).

3.5 Uitgangspunten per optie per bedrijf
Bijde uitgangspunten per optie per bedrijf worden twee groepen onderscheiden:
de voorwaarden en
de uitgangspunten per optie.
Devoorwaarden bepalen of een optie wel of niet in beschouwing wordt
genomen (zie uitleg technisch maximale penetratiegraden; hoofdstuk 2). Als
voorbeelden voor de uitgangspunten per optie worden genoemd: investering,
onderhoud, gasbesparing, gebruiksrendementen, dekkingsgraad, nuttig gebruik van de warmte, verandering geldopbrengst, enzovoort. Deze uitgangspunten zijn zoveel mogelijk gebaseerd op onderzoeksresultaten uitde praktijk.
Van een aantal opties isveel informatie beschikbaar (condensor, warmtepomp
enwarmtelevering),vanéénoptie isde beschikbare informatie beperkt (warmteopslag) en de overige opties (energiescherm, alternatief kasdek, w/k zonder
levering elektriciteit en w/k met levering elektriciteit) nemen een tussenpositie
in. Bij de opties waar onvoldoende informatie beschikbaar is,zijn voor één of
meerdere uitgangspunten schattingen gemaakt waarbij overleg met deskundigen heeft plaatsgevonden. Met deze schattingen dient rekening te worden
gehouden bij de interpretatie van de resultaten van het onderzoek.
3.5.1 Rookgascondensor
Met een rookgascondensor (co) worden de rookgassen uit de gasketel
verder afgekoeld. Devrijkomende warmte wordt afgegeven aan het verwarmingssysteem in de kas.Bij iedere ketel kan in beginsel een condensor worden
gebruikt. Per bedrijf kunnen meerdere ketels ingebruik zijn;dit isop circa 30%
van de bedrijven het geval.Voor een bedrijf met meerdere ketels iseen condensor op de ketel waarmee de meestewarmte wordt geproduceerd, het eerst
rendabel. Voor de andere ketels iseen condensor minder snel rendabel. Eris
geen informatie beschikbaar over het aandeel in de warmtebehoefte per bedrijf per ketel. Door het simulatiemodel wordt daarom alleen de ketel die bij
de gegevensverzameling als eerste isopgenomen, in beschouwing genomen.
Erbestaan meerdere typen condensors:
een enkelvoudige condensor op de retour;
een enkelvoudige condensor op apart net; en
een combicondensor.
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Deverschillende typenworden gekenmerkt door verschillen in gasbesparing en investering.Voor de laatstetwee typen dient het verwarmingssysteem
in de kaste worden aangepast. Voor beide condensortypen iseen apart verwarmingsnet nodig.
Het model kan maar 1 condensortype per bedrijf in beschouwing nemen.
Uit berekeningen vooraf (bijlage 2) isgebleken dat bij eengasprijsvan22 cent
per m 3 boven bepaalde grenzen van bedrijfsomvang en brandstofintensiteit
een combicondensor het meeste bedrijfseconomisch voordeel oplevert en onder deze grenzen de enkelvoudige condensor op de retour. Dezegrenzen zijn:
(1)een bedrijfsomvang groter dan 10.000m2in combinatie met een brandstofintensiteit van 40 m3 per m 2 en meer en (2) een bedrijfsomvang kleiner dan
10.000 m 2 in combinatie met een brandstofintensiteit van 45 m 3 per m 2 en
meer.
Voorwaarden
Deze optie wordt niet in beschouwing genomen als op het bedrijf:
geen brandstof voor verwarming wordt gebruikt;
geen buisverwarming (ketel) wordt gebruikt; en
bij de (eerste) ketel reeds een condensor wordt gebruikt.
Indien er niet sprake is van de hiervoor genoemde voorwaarden, dan
w o r d t een condensor in beschouwing genomen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt naar type condensor en de bedrijfsomstandigheden. In de situatie
met een bedrijfsomvang groter dan 10.000 m2 in combinatie met een brandstofintensiteit groter dan 40 m3 per m2 en in de situatie met een bedrijfsomvang kleiner dan 10.000 m2 in combinatie met een brandstofintensiteit groter
dan 45 m3per m2wordt eencombicondensor in beschouwing genomen. Onder
de grenzen wordt dit een enkelvoudige condensor op de retour.
Daarnaast wordt onderzocht of het interessant iseen in gebruik zijnde
condensor te vervangen door eentype met een grotere energiebesparing. Indien op een bedrijf reedseenenkelvoudige condensor ingebruik is,dan wordt
boven de grenzen zoals hiervoor genoemd, vervanging door een combicondensor in beschouwing genomen.
Uitgangspunten
investering (ƒ) (informatie leveranciers):
combicondensor: investering: ƒ 10.000,-+ ƒ 5,10 per m 2 kas. Indien
er reedseen enkele condensor op een apart net in gebruik is, wordt
dit: ƒ 10.000,- + ƒ 1,10 per m 2kas;
enkelvoudige condensor op retour: investering:ƒ7.500,-+ƒ0,90 per
m 2 kas;
vast onderhoud: 0,5% van de investering perjaar (schatting); en
jaargebruiksrendement gasketel inclusief condensor (zie tabel 3.2).
3.5.2 Energiescherm
Energieschermen worden in de glastuinbouw gebruikt om het warmteverliesvanuit de kasteverminderen.Daarnaastworden schermenook gebruikt
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voor andere doeleinden zoalsklimaatverbetering,verduistering en zonwering.
Meestal worden beweegbare schermen en in mindere mate vaste schermen
gebruikt. Beweegbare schermen kunnen automatisch geopend en gesloten
worden.
Beweegbare energieschermen worden in beginsel alleen 's nachts gebruikt. Ingesloten toestand verminderen schermen het warmteverlies, afhankelijk van de isolatiegraad met 10-60%. Het nadeel van een scherm isdat het
lichtverlies veroorzaakt, ook in geopende toestand, met alsgevolg een negatieve invloed op de productie en daarmee op de geldopbrengst.
In dit onderzoek wordt onder een energiescherm (es) verstaan een beweegbaar scherm met een doek met een isolatiegraad ingeslotentoestand die
groter is dan 40%. Bij deze optie wordt zowel een scherm onder het dek als
langs de gevel in beschouwing genomen.
Voorwaarden
Deze optie wordt niet in beschouwing genomen als op het bedrijf:
geen brandstof voor verwarming wordt gebruikt;
de kassenvan het type "Venlo" gemiddeld lager zijn dan 300 cm;
de kassen gemiddeld ouder zijn dan 8jaar; en
op meer dan 50% van het glasareaal reeds een beweegbaar energiescherm met een doek met een isolatiegraad van gemiddeld groter dan
40% in gebruik is.
BijVenlo-kassen lager dan 300cm ishet niet goed mogelijk een beweegbaar scherm te gebruiken. Bij andere kastypen (breedkappers) isdit geen beperking. Indien de kassen ouder zijn dan 8jaar, dan wordt de resterende levensduur te kort verondersteld om lang genoeg gebruik te kunnen maken van
de optie.
Alser niet sprake isvan de hiervoor genoemde voorwaarden, dan wordt
de optie in beschouwing genomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar
de situaties waarin wel en geen beweegbare scherminstallatie in gebruik is.Is
er geen scherminstallatie in gebruik, dan wordt eenvolledige scherminstallatie
inclusief doek in beschouwing genomen. Indien er wel een scherminstallatie
in gebruik is, maar met een doek of een folie met een te lage isolatiegraad
(kleiner dan40%),danwordt alleen eenzwaarder doek in beschouwing genomen. Indien in deze laatste situatie de in gebruik zijnde scherminstallatie meer
dan 5jaar oud is,dan wordt er een volledig nieuwe installatie in beschouwing
genomen. Het kan voorkomen dat de kas reeds meer dan 8jaar oud is. Dan
wordt de optie dus niet in beschouwing genomen. Indien er op het bedrijf een
vastschermwordt gebruikt, danvindt vervanging plaatsdoor een beweegbaar
scherm en dan wordt hiermee rekening gehouden bij de uitgangspunten (invloed geldopbrengsten gasbesparing).
Uitgangspunten
De hoogte van de investering isverschillend bij een nieuwe installatie of
alleen een nieuw doek:
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investering (inclusief gevel) (informatie van leveranciers):
bij een volledig nieuwe scherminstallatie (inclusief doek): ƒ 15,- per
m 2 kas;
bij alleen zwaarder doek: ƒ 5,- per m2kas.
Aanvullende jaarkosten zijn 0,5% van de investering (Van der Sluisetal.,
1995). Schermen hebben een negatieve invloed op de geldopbrengst. Dit
wordt veroorzaakt door een verminderde lichtinval in de kas. Daarnaast heeft
het gebruik van eenscherm invloed op het kasklimaat (luchtvochtigheid, luchtbeweging, enzovoort). De invloed op het klimaat kan zowel positief als negatief zijn. Bijtomaten wordt door het gewijzigde kasklimaat een negatieve invloed op de productie en daarmee op de geldopbrengst geconstateerd (Van
der Sluiset al., 1995). Kwantitatief inzicht in deze relatie bij andere gewassen
isniet of beperkt beschikbaar. Inde uitgangssituatie wordt daarom uitgegaan
van het effect van de geldopbrengst alsgevolg van lichtverlies.
Invloed geldopbrengst
bij een volledig nieuwe scherminstallatie: -5% perjaar (Van der Sluis et
al., 1995)
bij alleen zwaarder doek: 0% per jaar; en
indien er reeds een vast scherm in gebruik is:-4% per jaar.
Bij het hiervoor genoemde onderzoek bijtomaat wordt een gemiddelde
energiebesparing op jaarbasis van 10% gerealiseerd. Deverschillen tussen de
afzonderlijke bedrijven zijn echter groot. Dit hangt samen met de gebruiksduur van het scherm. De indruk bestaat dat de gebruiksduur bij een aantal
andere gewassen hoger ligt dan bijtomaat. Inde uitgangssituatie wordt daarom uitgegaan van een hogere energiebesparing door het scherm.Ook wordt
het schermen van de gevels meegenomen;dit geeft eveneens eenwat hogere
besparing.
Gasbesparing (%jaar)
bij een volledig nieuwe scherminstallatie: 15% per jaar;
bij alleen zwaarder doek: 5% per jaar; en
indien er reeds een vast scherm in gebruik is:5% per jaar.
3.5.3 Alternatieve kasomhulling
De meeste kassen hebben een dek dat bestaat uit enkel glas. Het dek en
de gevels kunnen ook worden voorzien van alternatieve materialen zoals dubbel glas, kunststof en glas met een coating. Met deze alternatieven wordt de
isolatiegraad verhoogd. Het nadeel is echter dat deze materialen meer licht
onderscheppen, wat een negatieve invloed heeft op de productie en de geldopbrengst. Het model kan één type alternatief kasdek (ak) in beschouwing
nemen. Gekozen isvoor dubbel glas zowel in het dek als in de gevels.
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Voorwaarden
Deze optie wordt niet in beschouwing genomen alsop het bedrijf:
geen brandstof voor verwarming wordt gebruikt;
op meerdan 50%van het glasareaal reedseen alternatieve kasomhulling
(dubbel glas,kunststof of een coating) wordt gebruikt; en
de kassen gemiddeld ouder zijn dan 8 jaar.
Indien de kassen ouder zijn dan 8jaar, wordt de resterende levensduur
te kort verondersteld om lang genoeg gebruik te kunnen maken van de optie.
Uitgangspunten
investering:ƒ85,-per m2kas(informatie van leveranciers;vervanging op
bestaande bedrijven);
onderhoud: 0,5% van de investering (schatting);
invloed geldopbrengst: -12% per jaar (Ploeger, 1985); en
gasbesparing: 35% per jaar (Ploeger, 1985).
3.5.4 Warmteopslagtank
De meeste bedrijven doseren C0 2 met de rookgassen van de gasketel. In
beginsel doseert bijna ieder bedrijf inperioden zonderwarmtevraag;men gaat
door met C02-doseren t o t het ketelwater volledig is opgewarmd ofwel men
slaat warmte op in de ketel.Deze opslagcapaciteit isechter beperkt. Om daarna nog verder te kunnen doseren,kan menaardgas verbranden en de warmte
afvoeren via een minimum buis of de warmte opslaan in een warmteopslagtank t o t een periode met warmtevraag en zonder C0 2 -behoefte in de kas
('s nachts). Een minimum buis kan naast warmteafvoer ook bewust worden
gebruikt voor beïnvloeding van het kasklimaat; er is dan geen sprake van
warmteafvoer.
Onder deze optie wordt verstaan een warmteopslagtank (wo) aangesloten op de ketel en gebruikt voor warmteopslag in perioden met C0 2 -dosering
zonder warmtevraag in de kassen en met warmteafvoer met een minimum
buis. Het betreft niet een warmteopslagtank aangesloten op een w/k-installatie.
Voorwaarden
Deze optie wordt niet in beschouwing genomen als op het bedrijf:
geen brandstof voor verwarming wordt gebruikt;
geen buisverwarming (geen ketel) wordt gebruikt;
geen C0 2 wordt gedoseerd in perioden zonder warmtevraag met warmteafvoer met een minimum buis; en
reedseen warmteopslagtank, aangesloten op de ketel,wordt gebruikt.
Uitgangspunten
investering: ƒ 10.000,- + ƒ750,-xtankinhoud (m3) (informatie van leveranciers).Tankinhoud (m^: bedrijfsomvang (hectare) x (10+ brandstofin-
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tensiteit (m3a.eJm2)). Dit isgebaseerd op een relatie uit Bedrijven-lnformatienet; en
onderhoud (//jaar): 0,5% van de investering (schatting).
Degasbesparing die maximaal gerealiseerd kan worden met warmteopslag isgelijk aan de warmte die in de nacht nodig isvoor het verwarmen van
de kas. Uit Vermeulen et al. (1991) blijkt dat er in de periode van grofweg
week 17 t/m week 40, op de dag meer C0 2 -behoefte is dan er beschikbaar
komt bij de productie vanwarmte voor hetverwarmen vande kas;er isin deze
periode duseentekort aan C0 2 . Dewarmtebehoefte in de nacht is afhankelijk
van het temperatuurverschil van de lucht in en buiten de kas.Grofweg iser bij
een teelttemperatuur van 20°C in de nachten van de periode week 17 t/m
week 40, 10m 3gas per m 2 kas nodig. Bij een teelttemperatuur van 16°Cis dit
6 m 3per m2en bij eenteelttemperatuur van 10°C isdit verwaarloosbaar (Vermeulen et al., 1991).Volgens informatie vanVerhaegh komt een teelttemperatuur van 20°Covereen met een brandstofintensiteit van 80 m 3 per m 2 en een
teelttemperatuur van 10°Cmet 20 m3 per m2.
Technische prestatiesvanenergiebesparende opties blijken in de praktijk
echter vaak lager te zijn dan theoretisch mogelijk is. Uit informatie over de
brandstofintensiteit en de C0 2 -intensiteitvan het project "Bedrijfsvergelijkend
onderzoek energieschermen tomaat" (Van der Sluis et al., 1995) wordt de indruk verkregen dat dit ook voor warmteopslag het geval is.Bovendien wordt
verwacht dat er met een minimum buisvoor C0 2 op een deel van de bedrijven
minder warmte verloren gaat dan er met warmteopslag maximaal bespaard
kan worden.
Tevens bestaat de indruk dat op een deelvan de bedrijven in de praktijk
te kleine tanks worden gebruikt. In de uitgangssituatie wordt daarom uitgegaan van een besparing van 70%van de maximale besparing. In de varianten
zullen andere niveausvan gasbesparing in beschouwing worden genomen (50
en 90%). Hetvoorgaande resulteert in uitgangspunten voor detankinhoud en
de gasbesparing afhankelijk van de brandstofintensiteit zoalsvermeld in tabel
3.4.

Tabel3.4 Tankinhoudvan engasbesparingdoor eenwarmteopslagtank, afhankelijk
vande brandstofintensiteit
Uitgangspunt

Brandstofintensiteit (m3a.e./m2)
20

Tankinhoud (m3water/hectare)
30
Gasbesparing (m3a.e./m2)
maximaal
0
maximaalx50%
0
maximaal x70%(uitgangssituatie) 0
maximaal x90%
0

40
50
3,33
1,67
2,33
3,00

60
70
6,67
3,33
4,67
6,00

80
90
10
5
7
9
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3.5.5 W/k-installatie zonder levering elektriciteit
Met een w/k-installatie wordt zowel elektriciteit als warmte geproduceerd. In de glastuinbouw kunnen w/k-installaties eigendom zijn van de tuinder (tuindersoptie) of van het nutsbedrijf (nutsoptie). Indien een w/k-installatie
isaangeschaft door eentuinder, dan isdit meestal om te voorzien in een toenemendeelektriciteitsvraag op hetbedrijf, bijvoorbeeld door belichting. Indien
een nutsbedrijf een w/k-installatie plaatst op een glastuinbouwbedrijf, dan
wordt meestal de elektriciteit geleverd aan het openbare elektriciteitsnet en
de warmte aan het tuinbouwbedrijf.
In het onderzoek worden twee typen w/k-installaties van de tuinder in
beschouwing genomen. Het eerstetype iseenw/k-installatie die eigendom is
van detuinder zonder levering van elektriciteit aan het openbare net (wkzle);
dit type wordt ook wel eilandbedrijf genoemd. In de volgende paragraaf
wordt het tweede type w/k-installatie met levering elektriciteit aan het openbare net behandeld. Dew/k-installatie van het nutsbedrijf komt aan de orde
bij de optie "warmtelevering door derden" (paragraaf 3.5.7).
Voorwaarden
Deze optie wordt niet in beschouwing genomen als op het bedrijf:
geen brandstof voor verwarming wordt gebruikt;
geen buisverwarming (geen ketel) wordt gebruikt;
reeds een w/k-installatie wordt gebruikt;
reeds warmtelevering plaatsvindt;
reeds een warmtepomp wordt gebruikt;
geen (vaste) assimilatiebelichting wordt toegepast; en
assimilatiebelichting wordt toegepast op een areaal kleiner dan 2.000 m 2
glas.
Een w/k-installatie die nodig is voor een areaal belichting kleiner dan
2.000 m2 iskleiner dan 60 kW e en wordt in de praktijk niet geïnstalleerd.
Uitgangspunten
investering:ƒ30.000,-+ƒ 1.000,-xvermogen (kWe) (Van Leeuwen et al.,
1992en informatie van leveranciers) (exclusief condensor en warmteopslag).Vermogen w/k-installatie (kWe):vermogen assimilatiebelichting (We
per m2) x bedrijfsomvang (m 2kas).
Indien eentuinbouwbedrijf gaat belichten en de benodigde elektriciteit
afneemt van het openbare net, is het mogelijk dat er een (zwaardere)
kabel voor het transport van de elektriciteit moet worden aangelegd.
Door gebruik van een w/k-installatie kan een investering hierin worden
voorkomen. Indit onderzoek isdit buiten beschouwing gelaten;
onderhoud:ƒ 1,30 +ƒ0,01 xvermogen (kWe) per draaiuur (gebaseerd op
inventarisatie (Van Leeuwen et al., 1992)en informatie van leveranciers);
gebruiksduur: gebruiksduur van de belichting;
elektriciteitsproductie (kWh per jaar): vermogen (kWe) x gebruiksduur
(uren);
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gebruiksrendement elektrisch (netto): 33% (o.w.) (Verhoeven et al.,
1995);
gebruiksrendement thermisch: 52% (o.w.) (exclusief condensor) (Verhoeven et al., 1995);
nuttig gebruik warmte: 80% (schatting). In perioden met belichting kan
er een overschot aan warmte zijn. De lampen gebruiken elektriciteit.
Deze elektriciteit wordt omgezet in warmte. Daarnaast komt er warmte
vrij bij de productie van elektriciteit met de w/k-installatie. In perioden
met belichting wordt er C0 2 gedoseerd. Dit vindt plaats met de gasketel
waarbij ook warmte vrijkomt. Het totaal van de drie genoemde warmtestromen isalsnelgroter dan dewarmtebehoefte inde kas;dit wordt nog
versterkt indien in de kas een scherm gebruikt wordt. Een deel van de
warmte uit de w/k-installatie kan daarom niet nuttig worden aangewend. Hierover isweinig of geen informatie uit de praktijk beschikbaar.
Er isdaarom een schatting gemaakt; deze bedraagt 80%; en
besparing vastrecht ƒ 300,- per jaar.
Indien er elektriciteit wordt afgenomen van het openbare net kan door
het nutsbedrijf naast de kWh-prijs een vergoeding voor beschikbaar gesteld
vermogen in rekening worden gebracht. In dit onderzoek isdit niet het geval
daar wordt uitgegaan van het afschakelbare tarief (paragraaf 3.3).
3.5.6 W/k-installatie met levering elektriciteit
Met dezeoptie wordt bedoeld eenw/k-installatie die eigendom isvan de
tuinder en waarvan alle geproduceerde elektriciteit wordt geleverd aan het
openbare net (wkmle).
Voorwaarden
Deze optie wordt niet in beschouwing genomen alsop het bedrijf:
geen buisverwarming (geen ketel) wordt gebruikt;
geen brandstof voor verwarming wordt gebruikt;
reeds een w/k-installatie wordt gebruikt;
reeds warmtelevering plaatsvindt; en
reeds een warmtepomp wordt gebruikt.
Het in beschouwing nemen van de w/k-installatie met levering elektriciteit isonafhankelijk van het elektriciteitsverbruik op het bedrijf; alle geproduceerde elektriciteit wordt immers teruggeleverd. Deze w/k-installatie komt
technisch overeen met de optie "warmtelevering door derden" (paragraaf
3.5.7) maar dan ineigendom vandetuinder. Detechnische prestaties zijn daarom gelijk aan die van warmtelevering door derden (paragraaf 3.5.7).
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Uitgangspunten
investering:ƒ80.000,-+ ƒ 1.100,-xvermogen (kWe) (Van Leeuwen et al.,
1992en informatie van leveranciers) (exclusief condensor en warmteopslag).
Deinvestering ishoger dan bij dew/k-installatie zonder levering elektriciteit daar er levering van elektriciteit aan het openbare net plaats moet
kunnenvinden.Vermogen (kWe):vermogen (Weper m2)x bedrijfsomvang
(m 2 kas).Vermogen: 21,6W e per m2 (Verhoeven et al., 1995);
onderhoud:ƒ 1,30 +ƒ0,01xvermogen (kW,,) per draaiuur (gebaseerd op
inventarisatie (Van Leeuwen et al., 1992) en informatie van leveranciers);
warmtedekking: 35% op jaarbasis (Verhoeven et al., 1995);
elektriciteitsproductie (kWh/jaar): elektrisch vermogen w/k (We) x gebruiksduur w/k (uren);
gebruiksrendement elektrisch:33% (o.w.) (Verhoeven et al., 1995);
gebruiksrendementthermisch:52%(o.w.) (Verhoeven et al., 1995)(exclusief condensor);
levering elektriciteit aan het net (kWh/jaar): elektriciteitsproductie;
nuttig gebruik warmte: 100% (schatting);
vermogensvergoeding. Devergoeding voor de teruggeleverde elektriciteit bestaat uit een kWh-component en een kW-component (Standaardregeling teruglevering, 1994). De kWh-component bestaat uit uitgespaarde brandstofkosten envoor een deel uit andere uitgespaarde productiekosten voorzover dezeworden omgeslagen per kWh. De kW-component betreft eenvergoeding van de uitgespaarde productiekosten die
worden omgeslagen per kW. De kWh-component bedraagt 5 cent per
kWh (paragraaf 3.3).Voor de kW-component bestaan meerdere opties.
Gekozen isvoor de optie waarbij de vergoeding uiteenloopt van ƒ 146,t o t ƒ242,-per kW en afhankelijk isvan het aantal geleverde kWh gedurende plateau-uren en de wintermaanden en het gemiddelde vermogen
vanteruglevering tijdens de landelijke verrekenmomenten. Erwordt van
uitgegaan dat er gedurende 50%van de plateau-uren wordt teruggeleverd. De kW-component bedraagt dan ƒ 186,- per kW vermogen, dat
beschikbaar wordt gesteld gedurende de landelijke verrekenmomenten.
Met eenw/k-installatievan detuinder zalwaarschijnlijk niet altijd tijdens
landelijkeverrekenmomententeruggeleverdworden.Erwordtvan uitgegaan dat dit voor 50% plaatsvindt. DekW-component komt daardoor op
ƒ 93,-per kW evan de w/k-installatie;
vastrecht ƒ 3.000,- per jaar. Dit zijn de kosten voor meetapparatuur en
administratie die door deterugleveraar worden betaald aan het nutsbedrijf.
3.5.7 Warmtelevering door derden
Warmtelevering door derden (wl) kan plaatsvinden indevorm vanwarmte vaneenw/k-installatievan het nutsbedrijf of inde vorm van restwarmte van
een elektriciteitscentrale of STEG-eenheid. Door het model kan één vorm van
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warmtelevering in beschouwing worden genomen. Door de nutsbedrijven
wordt maar één van beide aangeboden en de basislastvan een glastuinbouwbedrijf behoeft maar eenmaal geleverd te worden. Bovendien is restwarmte
niet overal beschikbaar. W/k-warmte istechnisch bijna overal mogelijk. Een
beperking kan zijn de omvang van het openbare elektriciteitsnet ter plaatse.
Inde uitgangssituatie wordt onder deze optie verstaan,warmtelevering vanuit
een w/k-installatie van het nutsbedrijf.
Voorwaarden
Deze optie wordt niet in beschouwing genomen als op het bedrijf:
geen brandstof voor verwarming wordt gebruikt;
geen buisverwarming (geen ketel) wordt gebruikt;
reeds warmtelevering plaatsvindt;
reeds een w/k-installatie wordt gebruikt;
reeds een warmtepomp wordt gebruikt; en
het brandstofverbruik kleiner isdan 500.000 m3 per jaar.
In het onderzoek "Technische prestaties van w/k-installaties van nutsbedrijvenop glastuinbouwbedrijven" (Verhoevenet al., 1995)en in het BedrijvenInformatienet van LEI-DLO komen praktisch geen bedrijven met warmtelevering voor waarvan het totaal brandstofverbruik kleiner isdan 500.000 m 3 a.e.
per jaar. Het lijkt er dus op dat nutsbedrijven op glastuinbouwbedrijven met
een brandstofverbruik kleiner dan 500.000 m 3 geen w/k-installatie plaatsen.
Door aansluiting van meerdere bedrijven op dezelfde w/k-installatie (clustering) of bij het gebruik van restwarmte van elektriciteitscentrales of STEG-eenheden kunnen in de toekomst wellicht ook bedrijven met een brandstofverbruik onder de 500.000 m3perjaar gebruik maken vanwarmtelevering. In het
onderzoek wordt deze grens alsvoorwaarde gezien voor het plaatsen van een
w/k-installatie door het nutsbedrijf.
Uitgangspunten
investering:ƒ 5.000,- +ƒ0,50 per m2kas. Dit betreft een beperkte investering door de tuinder (bijvoorbeeld aanpassing klimaatcomputer, aansluiting verwarmingssysteem, enzovoort);
vast onderhoud:0,5% perjaar van de investering door detuinder (schatting); en
warmtedekking: 35% perjaar (Verhoeven et al., 1995).
3.5.8 Warmtepomp
Er zijn meerdere typen warmtepompen (wp). Gekozen is het type water/water en exclusief elektriciteitsproductie. Uit eerder onderzoek (Fonville et
al., 1990) isgebleken dat dittype de beste bedrijfseconomische mogelijkheden
heeft. Voor dit type isechter een vergunning voor het oppompen van grondwater nodig, die wellicht niet overal verkregen zal worden.
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Voorwaarden
Deze optie wordt niet in beschouwing genomen alsop het bedrijf:
geen brandstof voor verwarming wordt gebruikt;
geen buisverwarming (geen ketel) wordt gebruikt;
reeds een warmtepomp wordt gebruikt;
reeds warmtelevering plaatsvindt; en
reeds een w/k-installatie wordt gebruikt.
Uitgangspunten
investering (inclusief verwarmingsnet): ƒ 80.000,- + ƒ 500,-x vermogen
(kW th ).Vermogen (kW th ):vermogen (Wth/m2) x bedrijfsomvang (m2).
Vermogen:40W t h per mivast onderhoud:4 % van de investering per jaar;
warmtedekking: 38% per jaar;
warmteverhouding: 210% (o.w.); en
extra elektriciteitsverbruik: 2 kWh perGJ.
Deze uitgangspunten zijn allen gebaseerd op Fonville et al.(1990).

3.6 Warmtebesparing pieklast gasketel
Dewarmtebehoefte vaneenglastuinbouwbedrijf kanworden weergegeven met eenjaarbelastingduurcurve. Eenwillekeurig voorbeeld hiervan isgegeven in figuur 3.1. In deze figuur isde momentane warmtevraag over een
geheel jaar weergegeven naar aflopende vraag.Deoppervlakte onder de curve isde warmtebehoefte van het bedrijf over een jaar.
Indien op eenbedrijf eenenergiescherm ingebruik wordt genomen, dan
w o r d t de warmtebehoefte kleiner. Dit is aangegeven met de stippellijn; de
oppervlakte onder deze lijn is kleiner.
Met een alternatieve warmtebron wordt voorzien in een deel van de
warmtebehoefte. Dit wordt de basislast genoemd en isgeïllustreerd met het
gearceerde gedeelte indefiguur. Het niet-gearceerde deel isketelwarmte. Het
gebruik van de ketel voor C0 2 -dosering is in de

